
  1Page: 

  مدٌ مدٌ حمَُ حمَُ َعلَمِين َعلَمِين 
  )3(احللقة 
  

  
  وعلى آله وأصحابه أمجعني. حممدوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا  ،احلمد هللا رب العاملني

ف علـى واقـع النـاس مـن املهـم أن نتعـر  -صـلى اهللا عليـه وسـلم- النيبقبل أن نتحدث عن ميالد 
ـا فيـه مـن الـدروس وهـذا الوا ،-السـالمو  الصـالةعليـه - قبل مبعثـه ـا فقـط؛ وإمنقـع لـيس سـرًد تارخيي

 ،وكالـذهيب ،-رمحـه اهللا-خني عظماء كـابن كثـري ولذلك جند أن أئمة ومؤر  ،والعَرب الشيء العظيم
وهــي   ،وغــريهم؛ كــانوا ال يُغِفلــون هــذه التفاصــيل ،والواقــدي ،وقــبلهم ابــن إســحاق ،وكــابن جريــر

  .مكةكيف تأسست 
  مون العرب على أقسام:كما تعل

  وغريهم. ،يس وأميمدَ وهم عاد ومثود وجُ  ،فمنهم العرب البائدة: عرب انقرضت
  وهناك العرب العاربة: وهم مثل قبيلة جرهم.

  .السالمو  الصالةعليه - وهم أبناء إمساعيل ،والعرب الثالث هو: العرب املستعربة
  وكيف تكونت؟ مكةكيف تأسست 
فتقـول  ،خرب بناء البيت -رضي اهللا عنها وأرضاها-ري تروي أم املؤمنني عائشة يف صحيح البخا

ــالمعليــه -إبــراهيم  ،رضــي اهللا عنهــا: ملــا أجنبــت هــاجر- ه -السمل يُــرزق باألبنــاء إال يف كــرب ســن، 
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فقالـت: غيـب  ،فلمـا أجنبـت إمساعيـل غـارت سـارة ،وكانت هـاجر جاريـة لسـارة ،فُرزَِق من هاجر
.وجهها  عين  

فكانـت هـاجر تعفـي  ،مكـةوأخذ ابنها مث ساروا من الشام إىل  -السالمو  الصالةعليه -فأخذها 
ذ املنطق للنساء كان مـن ِقبَـل هـاجراوهلذا قال: أول ما  ،آثار أقدامها عن سارة كانـت تعفـي   ،خت

  آثار أقدامها عن سارة.
ـــةملـــا وصـــلوا إىل  فيـــأيت  ،أن يكـــون فيهـــا أنـــيس وال حســـيس وقبـــل ،قبـــل أن يكـــون فيهـــا بيـــت مك

ويضـع الطعـام  ،فيأخذ هاجر وابنـه إمساعيـل ويضـعهم عنـد دوحـة عظيمـة -السالمعليه -إبراهيم 
  ويضع السقاء وينصرف.

ولــيس  ،هــي يف مكــان ال أنــيس فيــه وال حســيس -الســالمعليــه - اآلن هــاجر تلتفــت إىل إبــراهيم
  لنا؟كت قالت: يا إبراهيم إىل َمن ،فيه أحد

  تفت!لمل ي
  يا إبراهيم إىل َمن تكلنا؟ ،فأعادت لعله مل يستمع

  فأعادت ثالثة: يا إبراهيم إىل َمن تكلنا؟
يسـتحيل أن يـرتك أهلـه يف هـذا الـوادي ويعـود  -السـالمعليه -هاجر تعلم أن قلًبا كقلب إبراهيم 

  فقالت له: آهللا أمرك ذا؟ ،إىل الشام
  قال: نعم.
  فإن اهللا لن يضيعنا. ،فاذهب قالت: إذن

  سبحانه وتعاىل.-هذا املوقف العظيم من هاجر يدل على قوة إمياا ويقينها باهللا 
  قالت: إذن فإن اهللا ال يضيعنا.
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ونفـد املـاء؛ فلـم  ،نفـد الطعـام ،وبقيت هاجر ومعها ابنهـا إمساعيـل -السالمعليه -ذهب إبراهيم 
ال تريــد أن تــرى صــراخه وهــي ال تســتطيع أن  ،فــذهبت بعيــدة عنــه ،تعــد قــادرة علــى إرضــاع ابنهــا

مشـاًال؛ مل تـَر  ،نظـرت ميينًـا ،فاعتلـت الصـفا ،فنظرت فإذا أقرب مكان إليهـا الصـفا ،تقدم له شيًئا
  شيًئا.

  قول ابن عباس: "ذلك سعي الناس بينها".ي ،فلما هبطت الوادي أسرعت ،مث هبطت الوادي
ــابع مسعــت شــيًئا ،شــيًئا مييًنــا ومشــاًال فلــم تــرَ  نظــرت ،روةحــىت رقــت علــى املــ ــوط الس ــت الشــا أمتمل، 

فيضـرب  ،وهو يقف علـى بئـر زمـزم -السالمعليه - يلفقالت: أمسعت أمسعت؛ فإذا ا ترى جرب 
فأتـت  -ختشـى أن يـذهب يف األرض-فتـذهب إىل ذلـك املـاء فتحوطـه  ،بعقبه فينبعـث مـاء زمـزم

  سقت املاء هلا.بالسقاء ف
ـ تِ َكـَر تَـ  وْ لَـ ،رَ اجَ َهـ اهللاُ  مَ ِحـرَ «صلى اهللا عليه وسلم: - النيبيقول 

َ
لكـن   ،»ينًـاعِ ا مَ ينًـت عَ انَـكَ لَ  اءَ امل

  كانت ترى املوت أمامها فأرادت أن حتفظ من املاء ما تستطيع.
ا حيـوم حـول مكـان فـريون طـريً  -وهـي مـن العـرب العاربـة-مث متر الليايل واأليام فتنـزل قبيلـة جـرهم 

فأِذنـت هلـم هـاجر أن  ،فأرسـلوا فوجـدوا املـاء ،فقالوا: واهللا لعهدنا ذه األرض وال ماء فيها ،املاء
  املاء يل وتنزلون معي. ،ينزلوا على أال يكون هلم يف املاء شيء

ــــ رَ اجَ ن َهــــأَ  كَ لِــــذَ  فَ ادَ َصــــفَ «صــــلى اهللا عليــــه وســــلم: - النــــيبيقــــول  ،فأنَســــت ــــم هــــاجر ب حتُِ
ــةوبــدأ إعمــار  ،فأنســت بقبيلــة جــرهم ،»سَ ْنــاألُ  ــاس مــن خــالل مــاء زمــزم  مكقــال عنــه  يالــذبالن

  .»مٍ قَ سَ  نْ مِ  اءٌ فَ شِ وَ  مٍ عْ طُ  امُ عَ طَ  إنهُ «صلى اهللا عليه وسلم: - النيب
ة جـرهم ويتفوق على قبيل ،اللغة العربية نُ تقِ يُ ف ،يكرب -السالمعليه - فإذا بإمساعيل ،ماتت هاجر

  فتزوج بامرأة. ،فيها
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فقـال: كيـف  ،فوجـد زوجتـه -وهـو نـيب مـن نسـل نـيب -يتعاهد ابنـه  -السالمعليه -فيأيت إبراهيم 
  حالكم؟

  وأخذت تشكو إليه. ،قالت: حنن بشر حال
  وأخربيه أن يُغري عتبة بابه. ،السالمقال: إذا أقبل زوجك فأقرئيه 

  من أحد؟قال: هل أتى  ،تى إمساعيلأف
  وهيئته كذا. ،قالت: أتى رجل شكله كذا

  قال: أمرك بشيء؟
  يقول: غري عتبة بابك. ،قالت: نعم

  فعودي إىل أهلك راشدة. ،وأنِت العتبة ،قال: ذاك أيب إبراهيم
ـا هـي بنـت مضـاض بـن عمـرو اجلرمهـي ،يتزوج بامرأة أخرى وهـي الـيت أجنبـت لـه األبنـاء ،قيل إ، 

ه: كيـف تـفقـال لزوج ،يتعاهد تركته ويتعاهد ابنه؛ فلـم جيـد إمساعيـل -السالمعليه -فيأيت إبراهيم 
  حالكم؟

  وأثنت خريًا على زوجها. ،نأكل اللحم ونأكل اخلبز ،قالت: حنن خبري حال
  ن يُثبت عتبة بابه.أوقويل له  ،السالمقال: إذا أتى زوجك فأقرئيه 

  ى رجل من هيئته كذا وكذا.فقالت: أت ،تى إمساعيلأف
  قال: هل أمرك بشيء؟

  يأمرك أن تُثبت عتبة بابك. ،قالت: نعم
  بقَيِك معي.قال: هو أمر أن أُ 
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ـــالمعليـــه - أجنـــب إمساعيـــل العـــرب  ،مـــن بنـــت مضـــاض بـــن عمـــرو اجلرمهـــي اثنـــا عشـــر ولـــًدا -الس
نائـه اآلخـرين، فـالعرب بـدؤوا وبقيـة األمـم مـن أب ،وهم: نابت وقيذر ،ينتسبون إىل اثنني من أبنائه

  ذا األمر.
 -جـل وعـال-مـرين اهللا ألقـد  ،فيقول: يا إمساعيـل -السالمعليه - متر الليايل واأليام فيأيت إبراهيم

اآلن ال يوجـــد  -مكـــان الكعبـــة اآلن-مرتفعـــة  ةٍ َمـــكَ وأشـــار إىل أَ  ،أن أبـــين بيتًـــا لـــه يف هـــذا املكـــان
  شيء امسه مكان.

  فقال: نعم.
  وتعينين؟قال: 

  قال: نعم.
ــَراِهيمُ  يـَْرَفــعُ  َوِإذْ ﴿ جــل وعــال:-فكــانوا يرفعــون القواعــد كمــا قــال اهللا  ،ؤوا يف بنــاء الكعبــةدفبــ  ِإبـْ

  .]127[البقرة/ ﴾اْلَعِليمُ  السِميعُ  أَْنتَ  ِإنكَ  ِمنا تـََقبلْ  رَبـَنا َوِإْسَماِعيلُ  اْلبَـْيتِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ 
أن يبين شيًئا؛ أن ُيكثر مـن هـذا الـدعاء:  ،ان إذا أراد أن يُقِدم على عملٍ ولذلك ُيستحب لإلنس

، وخاصة إذا كان يف أمر عبادة يتقـرب ]127[البقرة/ ﴾اْلَعِليمُ  السِميعُ  أَْنتَ  ِإنكَ  ِمنا تـََقبلْ  رَبـَنا﴿
  جل وعال.-ا إىل اهللا 

 -الســالمعليــه -فوضــع إبــراهيم  ،اعيــل بصــخرةفــأتى إمس ،مل يكــن هنــاك ســالمل ،مث ارتفــع البنــاء
  فكانت ترتفع به حىت أكمل البناء. ،رِجَله عليها
ــالمعليــه -هــذا األثــر ألقــدام إبــراهيم  -وهــذه آيــة مــن آيــات اهللا جــل وعــال-وال يــزال  إىل  -الس

  يومنا هذا.
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ــذنا مــن مقــام لــو ا ،قــال عمــر: "يــا رســول اهللا -صــلى اهللا عليــه وســلم- النــيبملــا كــان يف عهــد  خت
ــَراِهيمَ  َمَقــامِ  ِمــنْ  َواتِخــُذوا﴿ عــز وجــل:-فــأنزل اهللا  ،إبــراهيم مصــًلى!"  ،]125[البقــرة/ ﴾ُمَصــلى ِإبـْ

َحــــ  -رضـــي اهللا عنــــه-وعمـــر 
ُ
لَهـــم الــــذي ينـــزل القــــرآن موافًقـــا لــــه كـــان امل

ُ
رضـــي اهللا عنــــه -دث امل

  .مالسالوأمت  الصالةأفضل  حممدوعلى نبينا  -وأرضاه
كانـت الكعبـة يف   ،ليس كبناء الكعبة اليت نراهـا اآلن -السالمعليه -بناء الكعبة يف عهد إبراهيم 

الذي يسمى اآلن حجر إمساعيل وليس له أساس من التسـمية -وكان اِحلجر  ،عهد إبراهيم أكرب
سـيأيت  ،فًاكان من ضمن الكعبة ومل يكن مسـقو   -لكن الناس تسميه ِحجر إمساعيل ،ذا االسم

ت قريش معامل هذه الكعبة. معنا كيف غري  
 ،-السـالمعليـه - وقـد أذن إبـراهيم ،وأصبح هلـا بيتًـا ،دون إليهاوبدأ الناس يفِ  ،تتغري  مكة تفبدأ

  وكيف يبلغ مدى صويت؟ ،قال: يا رب ،أن يؤذن للناس يف احلج  -جل وعال-أمره اهللا 
  وعلينا البالغ". ،قال: "يا إبراهيم عليك اإلجابة

ــالمعليــه - فكــان إبــراهيم الس-  ن يف النــاس بــاحلججــال وأرحــام  يــؤذفــأمسع اهللا َمــن يف أصــالب الر
  النساء.

 يقوم مبا أمره اهللا وهلذا الد م واملريببه. -جل وعال-اعي إىل اهللا واملعل  
  

  صدوليس عليه أن تتم املقا    على املرء أن يسعى إىل اخلري جهَده
  

 ،تأمـل احلـديث-ي األمـم لَـعَ  تْ َضـُعرِ «أخربنـا أنـه قـال:  -السـالمو  الصـالةعليـه - النيبون موتعل
جـل - نـيب مـوَحى إليـه مـن اهللا- نِ َال جُ الر وَ  لَ جُ الر  هُ عَ مَ وَ  النِيب  تُ يْ أَ رَ فَـ  -وهذا نقوله لشابابنا ودعاتنا
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 ،دَحـأَ  هُ َعـمَ  سَ يْ لَـوَ  النـيب وَ  ،طالرهَ  هْ عَ مَ وَ  النيب  تُ يْ أَ رَ وَ  ،نِ َال جُ و رَ أَ  -مل ُيسِلم معه إال شخص -وعال
ا ذَ : َهـِيل  يلَ قِ فَ  -صلى اهللا عليه وسلم النيبفرح - ِيت م م أُ ُت أنـهُ نْ نَـ ظَ يٌم فَ ظِ واٌد عَ  سَ رُِفَع ِيل  ذْ : إِ الَ قَ 
 نــةَ اجلَ  ونَ لُ خُ دْ ًفــا يَــلْ أَ  ونَ عُ بْـ م َســُهــعَ مَ وَ  أمتُــكَ  هِ ذِ : َهــِيل  يــلَ قِ فَ  ،هُ ْنــمِ  مَ ظَــعْ اٍد أَ وَ َســا بِ ذَ إِ فَــ ،هُمــوْ قى وَ وَســمُ 
  وإياكم من هؤالء. -عز وجل-جعلين اهللا  ،»ابٍ ذَ  عَ َال اٍب وَ سَ حِ  ريِ غَ بِ 

ــالمعليــه - ملــا مــات إمساعيــل قــام مضــاض بــن  ،كــان واليــة البيــت مــن بعــده البنــه نابــت  -الس مث
وا علـى البيـت فأصـبحوا والة دُ فَعـ -وكانت قبيلة جرهم أخواٌل هلم ،وكان جدهم-عمرو اجلرمهي 

  فانتقلت والية البيت من نابت ومن أبناء إمساعيل إىل قبيلة جرهم. ،للبيت من بعد نابت
  مبنه وكرمه أن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين. -سبحانه وتعاىل-وأسأل اهللا  ،كتفي ذانو 

  وعلى آله وأصحابه أمجعني. حممدنبينا  وصلى اهللا وسلم وبارك على
  


